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Główna Komisja Rewizyjna
Polskiego Związku Krótkofalowców

Wniosek o rewizję.

Zwracam się z prośbą o zrewidowanie zawartości stron internetowych klubów i Oddziałów 
Terenowych  PZK  pod  kątem  aktualności  zawartych  na  nich  kanałów  kontaktowych,  w 
szczególności emaili i numerów telefonów.

Jako,  że  sprawa  dotyczy  niejednego  klubu  i  OT,  a  jest  problemem  zgłaszanym  przez 
niejednego członka PZK od dłuższego czasu, proszę o wskazanie numerów telefonów  i adresów 
email,  pod którymi nie sposób było skontaktować się z osobami aktualnie odpowiedzialnymi w 
Oddziale, a takiż był podany w zawartości odpowiedniej strony. Oczywiście GKR może do tego 
wykorzystać Komisje Rewizyjne OT, jednak problem jest o tyle istotny, że dotyczy wielu jednostek 
terenowych  i  główny  organ  rewizyjny  jest  odpowiednim  adresatem  (koordynatorem)  zlecenia 
wykonania tego zaniedbanego i kompleksowego zadania, które powinno być zrealizowane - i być 
realizowane na bieżąco od długiego czasu -  przez organa rewizyjne PZK.

Na podstawie kontroli powinno udać się oczyścić witryny internetowe OT PZK z błędnych 
lub przestarzałych danych kontaktowych – danych istotnych dla  szeregowego członka PZK lub 
operatora biorącego udział  w inicjatywach PZK, a nawet osób funkcyjnych, dla których błędne 
dane są utrudnieniem w pracy. Ta praca Komisji, w moim przekonaniu jej obowiązek, w ten sposób 
znacząco przysłuży się poprawie wizerunku Związku i jakości kanałów kontaktowych z PZK.

Wszelkie inne, pomniejsze problemy napotkane podczas rewizji również były pomocne w 
ich usuwaniu. Naprawa powyższych przysłuży się szybkości wymiany informacji między stronami 
zainteresowanymi  i  aktualizacji  całego  systemu,  bowiem  portal  PZK  posiada  jedynie  adresy 
kontaktowe do ZG OT.  Jak  wiadomo,  OT posiadają  większą  liczbę  osób odpowiedzialnych za 
poszczególne  prace,  natomiast  same  ZG  OT nie  są  właściwym  adresatem  większości  zapytań 
operatorów  (podobnież  ZG  PZK),  co  utrudnia  lub  uniemożliwia  odpowiednie  prowadzenie 
korespondencji.

W imieniu krótkofalowców mających wyżej  wspomniane problemy, proszę o pozytywne 
rozpatrzenie mojej prośby i jak najszybsze podanie terminu jej realizacji lub uzasadnienia odmowy 
do publicznej wiadomości. 
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